




Há cerca de 30 anos, 
com equipamentos adap
tados, pesquisadores bri
tânicos e norte-ameri
canos acreditaram ter 
captado emissões submi
limétricas. Mas, na épo
ca, sem a precisão dos 
instrumentos atuais, não 
conseguiram comprovar 
a existência da 
emissão, que a 
equipe de Kauf
mann está exami
nando mais deta
lhadamente. Afinal, 
o momento para a 
observação de pul
sos relacionados a 
explosões solares 
é ótimo. 

Fraco e intenso -

Desde o século 19, 
sabe-se que a ativi
dade solar obedece 
a um regime fixo, 
que muda de in
tensidade a cada 11 
anos: alterna períodos de relativa 
calmaria (mínimo do ciclo solar, 
sem manchas nem explosões) e épo
cas de grande atividade (máximo do 
ciclo, com manchas e explosões fre-

1: 

Mistérios estelares 
Esfera gasosa com núcleo bem 

mais denso, formada há 5 bilhões 
de anos, quase tudo o que se refe
re ao Sol é grandioso. Dono de 
99,8% da massa do sistema solar, 
pesa 330 mil vezes mais do que a 
Terra. Em seu diâmetro de 1,3 mi
lhão de quilômetros quadrados 
caberiam cerca de 11 O planetas do 
tamanho do nosso. 

Por que estudar a atividade do 
Sol? Além da importância dessa 
estrela que fornece calor e luz à 
Terra e deu as condições primá
rias para que a vida florescesse no 
planeta, há outros motivos. A ati-
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teira da ciência'; mas 
sem pessoal para o 
telescópio (acima) 

qüentes). Agora, a 
estrela que nos ilu
mina está no auge 
de um ciclo inten
so, marcado por 
grande formação 
de manchas, que 
criam pontos escu
ros na superfície, e 
constantes erupções 
e explosões, com li
beração de enor

mes quantidades de energia. Os pes
quisadores sabem que o atual ciclo 
acaba de entrar no ponto mais agudo 
(máximo solar). Isso quer dizer que 
os próximos anos serão, em teoria, 

vidade desse corpo incandescente 
- uma série de eventos pontuais, 
como as explosões, e perenes, 
como o vento solar, que é um rio 
permanente de partículas carre
gadas eletronicamente deixando o 
astro em direção ao espaço- pode 
afetar o sistema de telecomunica
ções e a rede de energia da Terra, 
assim como derrubar satélites. 

A conquista do Sol é clara
mente impossível. Sua distância, 
150 milhões de quilômetros, é 400 
vezes maior que a da Lua. A coroa 
solar - camada mais externa de 
sua atmosfera, espécie de manto 
gasoso que envolve a estrela- tem 
a temperatura média de 1,1 mi-

ótimos para observar fenô
menos relacionados a explo
sões solares e comprovar de 
vez a nova forma de emis
são detectada pelo SST. 

Com aparelhagem mo
derna, bem localizado e 
anos de forte intensidade so
lar pela frente, o radioteles
cópio terá, no entanto, de 
enfrentar um problema ad
ministrativo: falta gente para 

operá-lo constantemente em El Le
oncito, local de difícil acesso nos An
des, o que faz com que o equipamen
to permaneça parado a maior parte 
do tempo. Desde que foi inaugurado 
há quase dois anos, só funcionou por 
cerca de 80 dias, como resultado de 
missões de curta duração, de uma a 
duas semanas a cada dois meses. • 
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lhão de graus Celsius (°C). Essa 
camada externa, ainda não se sabe 
muito bem por quê, é mais quen
te que a superfície propriamente 
dita, com temperaturas da ordem 
de 5000°C. No centro, o mistério 
é maior: ali há reações de fusão 
nuclear do hidrogênio- que cor
responde a 75% da composição 
do astro- e a temperatura chega a 
14 milhões de graus. E o Sol não é 
um corpo sólido: como a maior 
parte do Universo, é uma massa 
de plasma - gases aquecidos a tal 
ponto que suas partículas se tor
nam carregadas eletricamente, na 
forma de prótons (carga positiva) 
e elétrons (negativa). 


